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Nowości produktowe - Żyrafy



Sekator uniwersalny Żyrafa

Najlepsze narzędzie do cięcia 

staje się jeszcze lepsze…



Oczekiwania konsumentów 

Konsumenci 

preferują 

mniejszy 

wysiłek 

podczas cięcia

“Chcę kontynuować 

pracę, ale czuję się 

zmęczony”

Konsumenci 

preferują 

‘łatwość’ 

cięcia

“Chcę, aby moje 

narzędzie było lekkie 

i łatwe w obsłudze”



Spełnienie oczekiwań

• Mniej wysiłku dla każdego cięcia = 

większa siła cięcia przy tym samym 

wysiłku dzięki mechanizmowi

PowerGear™ 

• Bardziej efektywny niż konkurencja

Udoskonalona 

funkcjonalność
Mechanizm PowerGear™ X

Zaawansowana

użyteczność
Jakość 

Premium

• Ulepszona wydajność cięcia -> najlepsza 

w swojej klasie

• Zaawansowana ”łatwość” obsługi

• Możliwość regulacji długości trzonka

• Zwiększona wytrzymałość 

i widoczność ostrza

• 25 lat gwarancji

• Projekt Premium 



Oferta 

< 6m

< 3.5m

Ø 3.2 cm
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Produkty

• PGX Teleskopowy sekator Żyrafa

• PGX Sekator Żyrafa

+ piła

+ części zamienne

Mechanizm 

PowerGear™

= lekki, 

łatwy, 

nie wymagający 

wysiłku



Sekatory uniwersalne Żyrafa PGX 

1. Głowica tnąca
• Zwiększona wytrzymałość

• Lepsza jakość liny

• Łatwa w utrzymaniu

2. Pomarańczowy 

wspornik ostrza
• Lepsze naprowadzanie i wsparcie 

podczas cięcia 

3. Teleskopowa regulacja 

długości*
• Płynna i bezstopniowa

• Dodatkowa ochrona paska

4. Miękkie w dotyku uchwyty
• Zwiększona wytrzymałość i odporność 

na zużycie

5. Antypoślizgowa 

podstawa
• Utrzymuje narzędzie 

w pozycji pionowej 

podczas 

przechowywania

6. Zwiększony komfort
• Mniejsze obciążenie i zmęczenie

* Tylko w modelu teleskopowym



Cechy: Zwiększona wytrzymałość

1. Głowica tnąca

• Cięcie gałęzi o średnicy 

do Ø 32 mm 

• Głowica obraca się w zakresie 

230°

Ulepszone funkcje:

• Wzmocniony wewnętrzny 

mechanizm i mocowanie

• Łatwa w konserwacji/dostępna 

część wymienna

• Lepsza jakość liny



Cechy: Poprawiona widoczność ostrza

2. Pomarańczowy 

wspornik ostrza

Nowa cecha:

• Poprawia widoczność podczas 

cięcia

• Wspiera głowicę podczas 

ustawiania jej pod kątem (w celu 

uzyskania prawidłowej pozycji 

cięcia)



Cechy: Wygodna regulacja długości

3. Teleskopowa regulacja 

długości

• Regulacja długości trzonka 

w zakresie 240 cm do 4 m 

• Umożliwia maksymalny zasięg 

do 6 m

Nowe i ulepszone cechy:

• Regulacja jest płynna 

i bezstopniowa

• Dodatkowa ochrona liny 

Możliwość regulacji tylko w wersji teleskopowej.



Cechy: Stabilny uchwyt

4. Miękkie w dotyku 

uchwyty

• Zwiększona wytrzymałość 

i odporność na zużycie

• Zapewniają stabilny chwyt 

podczas cięcia



Cechy: Łatwość przechowywania

5. Antypoślizgowa 

podstawa

• Antypoślizgowa podstawa 

na końcu trzonka narzędzia

• Utrzymuje w pozycji pionowej 

sekator podczas 

przechowywania



Piła do sekatora Żyrafa PGX

Ostrze
• Impulsowo hartowana stal CC33

• Ząbkowanie (cieńsze ostrze 

w kierunku zębów) zapewnia 

łatwiejsze piłowanie 

(nie blokuje się)

• Regulowany kąt cięcia

Mechanizm mocowania
• Nowy mechanizm mocowania piły 

do trzonka

• Bezpieczna blokada, nie wysunie się 

Do sekatora Żyrafa PGX82 i PGX86



Udoskonalona…

Bardziej efektywna niż konkurencja.

...funkcjonalność,

użyteczność & jakość.



Nowości produktowe - szczotki



Pomagają utrzymać porządek wokół domu, na tarasie czy przed garażem

Szczotki to najczęściej używane narzędzia 

ogrodnicze



Efektywne i łatwe w użyciu Nowoczesny wyglądWytrzymałe materiały i konstrukcja

Cechy



Szczotka 

uniwersalna Solid L

Szeroka szczotka 

do różnych typów 

powierzchni, 

o wszechstronnym 

zastosowaniu. 

Szczotka 

uniwersalna Solid M 

Uniwersalna szczotka 

do sprzątania różnych 

powierzchni (ścieżek, 

placu, tarasu).

Nowość!

Nowy design!



Efektywność

Podwójne włosie

Optymalny dobór włosia 

do pracy na zewnątrz (PP)

2-częściowa budowa 

zapewnia lekkość 

i efektywność pracy
Zrównoważony balans 

pomiędzy głowicą 

a trzonkiem

Specjalna krawędź 

do usuwania trudnego 

brudu (na szczotce L)



Wytrzymałe materiały i konstrukcja

Aluminiowe trzonki

Solidne łączenie głowicy 

z trzonkiem

Korpus wykonany z materiałów 

odpornych na warunki 

atmosferyczne

Wyjątkowo wytrzymałe 

włosie z polipropylenu



Łączenie In-Lock

✓ Łatwy montaż

✓ Racjonalne przechowywanie

✓ Ten sam trzonek jak w grabiach Solid



Nowe i udoskonalone łączenie 

✓ Wyjątkowo mocne i wytrzymałe.

✓ Nowa konstrukcja zapobiega złamaniu w miejscu łączeniu głowicy z trzonkiem. 



Asortyment

Produkt
numer 

SAP
Nazwa produktu EAN

opak. 

zb.

Cena

netto

Sekatory uniwersalne PowerGearX™ 

1023624

Teleskopowy sekator 

uniwersalny Żyrafa 

PowerGearX™ UPX86

6411501150127 2 312,50

1023625
Sekator uniwersalny Żyrafa 

PowerGearX™ UPX82
6411501150134 4 182,10

Sekatory uniwersalne i akcesoria

1023633
Piła do gałęzi 

(UPX86 i UPX82)
6411501150165 4 77,90

Szczotka uniwersalna Solid

1025921 Szczotka uniwersalna (M) Solid 6411501310378 4 55,60

1025926 Szczotka uniwersalna (L) Solid 6411501310385 2 71,70

1025930
Głowica szczotki uniwersalnej 

(M) Solid
6411501310422 6 28,70

1025931
Głowica szczotki uniwersalnej 

(L) Solid
6411501310439 4 38,70

1014913 Trzonek Solid 6411501350015 10 28,40

Nowoś

Nowoś

Nowość

Nowoś

Nowoś

Nowoś

Nowoś



Dziękuję za uwagę.


